
Akts par karavīru amnestiju.

Latvijas Satversmes Sapulces
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I. nodala.
1. Atsvabināt no atbildības un soda

līdz ar ta sekām visus karavīrus, kuri
līdz 1921. g. 31. martam (to ieskaitot)
izdarījuši noziegumus vai pārkāpumus

a) par kuriem kara sodu likumos no-
teikti vienīgi disciplināri sodi;

b) kuri paredzēti kara sodu likumu
(1869. g. kara likumu kopojuma
XXII. gr. 1953. g. oficiāla izd. un
turpinājuma līdz 1917.g. 1. februārim)
sekošos pantos:
1)96., 97. l/d., 99., 104., 104.

1. d., 108., 111., 116. a un b
p. p., 122. 1. d., 122., 122. 1. d.,
124., 127., 130., 131., 145. 1. d.,
147.. 148. 1, d., 152. 1. d.,
153., 154., 154., 155., 155.,
161., 162. 1. d., 164. 1. d.,
169. 1. d„ 171., 173., 177. 1. d.,
178., 179., 182., 188., 189. 1. d.,
191., 192., 193., 194., 195., 195.,
196., 204., 205., 208., 209. 1. un
2. d„ 216. 1. un 2. d., 218.,
220. 1. d, 221., 225. 1. un
2. d., 227., 228., 229. 1. un
2. d., 230., 232. 1. d., 237.,
239. 1. d., 246. 2. d., 256. 1. d.,
257. 1. d. 1. p., 258., 261.,
2736..

.2) 100., 101. un 103., izņemot gadī-
jumus, kuri paredzēti 97. p. 2. d.
un 98. p.;

134., ja vainīgie labprātīgi at-
griezušies karaspēkā viena mē-
neša laikā pēc dezertēšanas;

151. p., izņemot sodu likumu
498. p. 2. daļā paredzēto gadī-
jumu;

? 163., 164
^

2. d., 165. un 166.,
ja izšķērdēta vai piesavināta
manta atdota vai papildināta
labprātīgi pirms nozieguma at-
klāšanas;

175., izņemot gadījumus, kad
subordinētie izdarījuši nozie-
gumus vai pārkāpumus, kuri ar
šo aktu netiek amnestēti;

181., izņemot gadījumus, kuri
paredzēti 180. panta;

244. 1. d., izņemot gadījumus,
kad notikuse personīga satik-
šanās ar ienaidnieka karaspēkam
piederošām personām.

II. nodaļa.

2. Visiem karavīriem, kuriem par no-
ziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti
kāja sodu likumos un izdarīti līdz 1921.
g. 31. martam (to ieskaitot), izņemot
kafa sodu likumu 279. panta paredzētos
noziedzīgos nodarījumus, sods jau pie-
spriests vai piespriežams, un uz kuriem
neattiecas pilnīga atsvabināšana no at-
bildībasvai soda uz šī akta pamata, sods
mīkstināms sekcšā kārta:

a) nāves sods pārvēršams spaidu dar-
bos uz desmit gadiem;

b) spaidu darbi uz nenoteiktu laiku —
spaidu darbos uz astoņiem gadiem;

c) visi pārējie sodi — samazināmi uz

pusi;
d) kareivjiem, kuri līdz nozieguma, vai

pārkāpuma izdarīšanai sabījuši kara-

spēkā mazāk par trim mēnešiem,
bez vispārīgas soda mīkstināšanas
sods samazināms vēl uz pusi, ja
noziegums vai pārkāpums vērsts
tikaij)ret armijas disciplīnu (dienesta
pienākumiem) un nesatur sevī citu
noziedzīgu nodarījumu pazīmes;

e) gadījumos, ja vainīgie karasodu
likumu 134. pantā paredzētā no-
zieguma nav labprātīgi atgriezušies
karaspēkā viena mēneša laikā pēc
dezenēšanas, par šo noziegumu pie-
spriestie : nāves sods, spaidu darbi,
vai, ja sods mīkstināts sodu likumu
53. panta kārtībā, ieslodzīšana pār-

I

mācības namā — pārvēršami ieslo-
dzīšanā cietoksnī vai kara cietumā,
vai nodošanā disciplināra daļā. Pār-
vēršana izdarāma sekošā kārtā :
1) nāves sods, spaidu darbi uz ne-

noteiktu laiku un spaidu darbi
uz laiku, ilgāku par desmit ga-

!

diem, pārvēršami virsniekiem un
kara ierēdņiem ieslodzīšanā cie-
toksnī uz četriem gadiem, izslē-
dzot viņus no dienesta (kara
sodu likumu 5. panta IV. p.),
bet kareivjiem un instruktoriem
— nodošanā disciplinārā daļā
uz trim gadiem;

2) piespriežot spaidu darbus uz
I laiku, ne ilgāku par desmit ga-

diem, katrs gads spaidu darbu
virsniekiem un kara ierēdņiem
pārvēršams ar ieslodzīšanu cie-

I toksnī uz četriem mēnešiem, iz-
slēdzot viņus no dienesta, bet
kareivjiem un instruktoriem —
nodošanā disciplinārā daļā uz
trim mēnešiem;

3) katrs ieslodzīšanas gads pārmā-
cības namā virsniekiem un kara
ieiēdņiem pārvēršams ieslodzīša-
nā cietoksnī uz trim mēnešiem,
ierobežojot dažas dienesta tie-
sības un priekšrocības (kara sodu
likumu 5. panta VII. p), bet
kareivjiem un instruktoriem —
ieslodzīšanā kara cietumā uz
divdesmit dienām.

Sodi mīkstināmi izejot no ta_ soda,
kurš piespriests pirms iepriekšējās iz-
meklēšanas apcietinājumā pavadītā laika
ieskaitīšanas. Ar apžēlošanu dzēstais
soda izciešanas laiks atskaitams_ no ta
soda, kas atlicies pēc šinī panta pare-
dzētas soda mīkstināšanas.

3. Šī amnestija neatsvabina vainīgos
no likumos paredzētās civilatbiidības.

4. Personas, kuras uz šī akta pamata
atsvabināmas no atbildības un soda, bet
kuras vēlas pierādīt savu nevainīgumu,
var mēneša laikā no tās dienas, kad pa-
ziņots lēmums par viņu lietu izbeigšanu,
lūgt, lai attiecīgo lietu izmeklē un iz-
tiesā.

Šīm personām amnestija nav vairs
piemērojama.

5. Uz personām, kuram jau piemērota
kāda no agrākām amnestijām, šī amnestija
attiecas vienīgi tiktāl, cik ta pārveido vai
papildina agrāk piemēroto amnestiju.

6. Šo amnestijas aktu izpilda kara
tiesa, ja attiecīgās lietas nav vēl izspriestas,
vai ja spriedums tanīs nav stājies likumīgā
spēkā, vai nav nodots izpildīšanai; visos
citos gadījumos — prokuratūra vai kara
priekšniecība pēc piekritības.

7. Šaubas, ja tādas rastos piemērojot

šo amnestijas aktu, izšķir kara tiesa.
Ieinteresētām personām ir tiesība dot

tiesai rakstiskus un mutiskus paskaidro-
jumus un pārsūdzēt tiesas lēmumus kara
tiesu likumu 984. līdz 1001. pantos no-
teiktā kārtībā.

8. Šis akts stājas spēkā no izsludinā-
šanas dienas.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.
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Valdības rīkojumi un
pavēles.

Rīkojums
papilsētu un miestu nekustāmu

īpašumu nodokļi.
I.

Pamatojoties uz pilsētu un miestu
nekustamu īpašumu nodokļa rīkojuma
24. un 41. pantiem („Valdības Vēstnesī"
N« 211 1921. g.), noteicu šī nodokļa listu
izsūiīšanas termiņu par 1921. gadu visā
Latvijā 1922. g. 28. februāri.

II.
Pamatojoties uz pilsētu un miestu

nekustamu īpašumu nodokļa rīkojuma
31. un 41. pantiem (.Valdības Vēstnesī"
ī* 211/1921. g.), noteicu šī nodokļa
nomaksas termiņu par 1921. gadu visā
Latvijā 1922. g. 31. martu.

Rīgā, 1922. g. 25. janvārī.
Finansu ministrs Ringolds Kalnings.

Tiešo nodokļu departamenta
direktors A. V i n t e r s.

Rīkojums.
Pēc ienākuma nodokļa uoteikumu

23. panta visām valsts, komunālām un
privātām iestādēm, biedrībām, tirdzniecības
un rūpniecības uzņēmumiem, nekustamu
īpašumu īpašniekiem un to nomniekiem,
kuri iziieto svešu darba voēkti. jāiesniedz
vietējam nodokļu inspektoram saraksti
par algām, kuras viņi izmaksājuši (tiklab
skaidra naudā, kā brīva dzīvokļa un
uztura veidā), uzrādot algu saņēmēju
vārdu, uzvārdu, dzīves vietu un par
iepriekšējo gadu izmaksātās algas sumu.
. Ievērojot to, ka dažas iestādes un uzņē-
mumi nodarbina fiziska darba strādniekus,
ļoti biežos gadījumos tikai īsu laiku
(dažas dienas), par fiziska darba strād-
niekiem augšminētās ziņas iesniedzamas
vietējam

^
nodokļu inspektoram tikai tai

gadījumā, ja viņiem izmaksātā atalgo-
juma suma pārsniedz 10.000 rbļ. gadā.

Rīgā, 1922. g. 25. janvārī.
Finansu ministrs Ringolds Kalnings.

Tiešo nodokļu departamenta
direktors A. V i n t e r s.

Rīkojums.
Administratīvais departaments, saziņā

ar pašvaldības departamentu, paziņo, ka
pie Rīgas pilsētas policijas rajona pie-
skaitītas: Belles muiža, Broitmaņa fabrika,
Katlakalna mācītāja muiža, Ķestera, Pizika,
Zariņa un Jansona mājas piedalītas
policijas ziņā pie Katlakalna pagasta,
skaitot piedalīšanu no publicēšanas die-
nas «Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1922. g. 21. janvārī, te 12802.
Administratīvā departamenta direktors

I. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

Apstiprinu.
1922. g. janvāra mēneša, 25. dienā.

Iekšlietu ministra biedrs
A. Birznieks.

^oryza covurn;.

1. Ja pie liellopiem parādās ļauna
galvas karsoņa sērgas pazīmes (ēstgribas
trūkums, asaru tecēšana un gaiši gļo-
taina iztecēšana no deguna, pie kam ap
acīm un deguna malām rodas biezi
sakaltuši pelēki-dzelteni sarecējumi), tad
lopu īpašniekam, vai ta pilnvarniekam
par to nekavējoties jāziņo attiecīgai pa-
gasta valdei, policijas ierēdņiem, vai
rajona veterinārārstam, vai veterinar-
feldšerim.

gangiaenosa

Obligatoriskle noteikumi
par [liellopu (govju) saivas karsoni

2. Rajona veterinārārstam vai feldšerim
steidzoši jāizbrauc slimību izmeklēt. Ja
aizdomīgos lopus klīniski izmeklējot,
slimība izrādās par ļauno galvas karsoni,
tad visi slimie lopi slimības sākumā drīzi
nokaujami un izlietojami gaļā. Lopu
gaļa nav lietojama, kad lopi slimo ar
minēto sērgu beidzamā stadijā un kad
lops sāk jau noliesēt. Adas no slimiem-
kritušiem lopiem lietojamas tikai pilnīgi
izkaltētas, vai jēlas tieši nododamas ādu
mītavām.

Piezīme. Ja pie liellopu ļaunā
galvas karsoņa konstatēšanas īpaš-
nieks atsakās no slimo lopu nokau-
šanas gaļā, tad viņam lopu nobeig-
šanās gadījumā atlīdzība netiek
izmaksāta.

3. Visi vēl veselie, bet aizdomīgie
pielipšanā lopi turami zem uzraudzības
3 nedēļas ilgi, skaitot no tās dienas, kad
beidzamais lops nokauts, vai nobeidzies.

4. Slimie lopi pēc iespējas jānokauj
uz vietas saimniecībā. Gaļu var izvest,
kad ta pilnīgi atdzisuse. Ja nokaujamo
Iopu _ ir daudz un tos nav iespējams
mājas nokaut, tad tie zem policijas uz-
raudzības nogādājami pa dzelzsceļu vai
pa zemes ceļu novedami līdz tuvākai
kautuvei. Nekādā ziņā slimos lopus pa
ceļam nedrīkst ielaist stadulās un citos
lopu laidaros.

5. Iepriekš slimo lopu nokaušanas
jāsasauc komisija, sastāvoša no rajona
veterinārārsta, viena jsabiedrības (pagasta
vai pilsētas) priekšstāvja, viena policija':
itiČu^a KiJ VICOS l6," iļ'uo.iicii.ji ,
noteic nokaujamo lopu vērtību. Ta pate
komisija notaksē, ievērojot tirgus cenas
un vietējos apstākļus, nokaujamā lopa
gaļas un adas vērtību, kuru izmantošana
resp. pārdošana piederas lopu īpašniekam.
Gaļas un ādas vērtība pie atlīdzības iz-
maksas no liellopu taksācijas cenas
atvelkama.

7. Sērga uzskatama par izbeigušos, ja:
a) visi slimie lopi saimniecībā nokauti,

vai pārslimojuši,
b) trīs nedēļu laikā starp pāri paliku-

šiem lopiem nav nekādas aizdomī-
gas sērgas pazīmes ievērotas un

c) kūtis un vispār citas telpas, kurās
slimie lopi atradušies, pienācīgi
dezinficētas.

8. Bez tam sērgai izbeidzoties jārū-
pējas, ka kūtīs virca, kura pa lielākai
daļai uzskatama kā sērgas izplatītāja,
novadāma iz telpām.

Gadījumā, ja kūts plāns atronas daudz
zemāki par fundamentu, tad pēc mēslu
izvešanas ierīkojama kanalizācija un ie-
vedama kūtīs jauna kārta smilts zemes.
Laidaru tuvumā vietas, kur gar vircas
notekām saauguse zāle, ir atsargājamas
no liellopu un aitu ganīšanas.

9. Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgos sodīs ar vispārējos noteikumos
par lopu sērgām paredzētiem sodiem.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts E. Cīrulis.

Darbvedis Graudiņš.

Apstiprinu.
1922. g. janvaja mēneša 25. dienā.

Iekšlietu ministra biedrs
A. Birznieks.

Obligatoriskle noteikumi
par zirgu influenču
(Inflnenza equorum).

1. Ja pie zirgiem parādās savādi
acīs krītošs nogurums,_ sārtākas nāšu,
acu un mutes gļotādas, ēstgribas trūkums,
viņi stāv ar pusaizvertam acīm, ar no-
liektām ausīm, dažreiz ar galvu atbalstās
uz sili vai uz pavadu, tad zirgu īpaš-
niekam, ja iespējams, veselie zirgi jā-
atšķir no slimā (bet katrā ziņā slimais
atšķirams no veseliem) un jāpaziņo
24 stundu laikā pagasta valdei, vai poli-
cijai, vai arī rajona veterinārārstam par
saslimšanas gadījumu.

Latvijas Satversmes Sapulcē pieņemtais:
Akts par karavīru amnestiju.

Rīkojums par pilsētu un miestu ne-
kustamu īpašumu nodokli.

Rīkojums par ziņu iesniegšanu nodokļu
inspektoram.

Rīkojums par Belles muižas un dažu
citu vietu pieskaitīšanu policijas
ziņā pie Katlakalna pagasta.

Obligatoriskie noteikumi par liellopu
(govju) galvas karsoni.

Obligatoriskie noteikumi par zirgu
influenci.

Sludinājumu maksa:
R) tiesa sludinājuša!Oda 30 vien-

filejīgām rindiņām 180 rbļ. — kap
par katrs taļSka rindiņa. . . 6 . — .

b) citām iestādīta ac amata per-

i

acaim, par katra vieasiejīga
rindiņa .......... 8 . — .

c) privātiem par fcatns v<eBSŽ3{l&a
rindiņa 10 . — .



2. Ja rajona veterinārārsts, izmeklējot
aizdomīgos zirgus, atrod, ka tie slimo ar
zirgu influenču, tad slimie zirgi, ja viņi
stāv kopā ar citiem zirgiem un nav no
īpašnieka atdalīti, nekavējoši pārvedami
uz atsevišķām telpām, mēsli no kūts
nodaļas, kur zirgi stāvējuši, tūliņ iz-
vedami uz lauku priekš iearšanas jeb
aprakšanas bedrē (kompostēšanas), bet
priekšmeti, kas bijuši ar zirgu sakarā,
desinficējami ar 5°/o karbola vai kreolina
atšķaidījumu. Slimie zirgi apkopjami
no cilvēkiem, kuriem nav nekādu sakaru
ar veseliem zirgiem vai citiem māj-
kustoņiem, pie kam priekš slimajiem
un aizdomīgiem 'saslimšanā zirgiem
jābūt atsevišķiem traukiem, skrāpjiem,
birstēm un segām.

3. Sērgas punkts noliekams zem ka-
ra ntinas, pie kam policijai jāuzrauga,
ka no minētā punkta neizbrauc ar
zirgiem ārpus saimniecības, vai tos
pārved uz citu saimniecību, vai pārdod.
Tāpat noliegts šādās saimniecībās iebraukt
vai cauri braukt ar zirgiem no citām
saimniecībām vai sādžām.

4. Saslimušie sirgi ārstējami ar tiem
ārstniecības līdzekļiem, kādi no veterinār-
medicīniskā stāvokļa beidzamā laikā no-
rādīti, pie kam par ārstniecības līdzekļiem
jāgādā pašam zirga īpašniekam.

5. Gadījumā, ja saslimušiear influenču
zirgi nobeidzas, tad par to zirgu īpaš-
niekam nekavējoties 24_ stundu laikā
jāpaziņo rajona veterinārārstam vai vie-
tējai policijai. Ieradies uz ziņojuma
pamata veterinārārsts sasauc paredzētu
likumā no 1920. g. 15. marta komisiju
dēļ influencē kritušā zirga novērtē-
šanas un izdara zirga uzšķēršanu.

6. No zirgu influencas kritušie zirgi
pēc ādu noplēšanas aprokami 272 aršinas
dziļi zemē. Adas notaksējamas un paliek
zirga īpašniekam; ādas lietojamas tikai
pilnīgi izkaltētas, vai jēlas ādas pēc
apsālīšanas nododamas tieši ādu mītavā.
Adas vērtība pie atlīdzības izmaksas no
zirgu taksācijas cenas atvelkama.

7. Gadījumā, ja slimie zirgi izve-
seļojas, tad tādi pēc nagu apmazgāšanas
un ādas aptīrīšanas jātura 3 nedēļas ilgi
no citiem zirgiem atdalīti.

8. Sērgai izbeidzoties visi mēsli no
kūts izvedami uz tīrumiem, kur tūliņ
iearami zemē jeb ierokami bedrēs (kora-
postējami). Kūtis, staļļi, viņos atro-
došies kā arī visi citi pie slimiem
zirgiem lietoti priekšmeti zem veterinār-
ārsta kontroles pienācīgi dezinficējami.

9. Zirgu influenca uzskatama par
izbeigtu saimniecībā:

a) kad vai nu visi zirgi nobeigušies,
b) vai kad 3 nedēļu laikā pēc bei-

dzamā zirga nobeigšanās vai izve-
seļošanās nav parādījušās pie ve-
seliem zirgiem nekādas aizdomīgas
uz zirgu influenču slimības pa-
zīmes un

c) kad abos a un b gadījumos izda-
rīta pamatīga telpu un priekšmetu
pienācīga dezinfekcija.

10. Aizliegts ievest jaunus zirgus no
influencas piemeklētās saimniecībās ne
agrāki par 3 nedēļām pēc karantinas
izbeigšanās.

11. Vainīgais par šo noteikumu ne-
izpildīšanu sodāmi paredzētā likumu
kārtībā.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts E. Cīrulis.

Darbvedis Graudiņš.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paskaidrojums.

Lai novērstu pārpratumus, galvenais
stabs paziņo, ka 1921. g. 28. septembra
likuma kārtībā iesauktos un pagaidām
atvaļinātos pilsoņus, kas dzimuši 1897.
un 1898. gados, nosūtīs uz karaspēka
daļām ne agrāk par š. g. aprija mēnesi.

Rīgā, 1922. g. 24. janvāri.
Galvenā staba priekšnieks,

ģenerālis P e n i ķ i s.
Organizācijas mobilizācijas daļas

priekšnieks, ģenerālštāba pulkvedis
K a r 1 s o n s.

Karaklausības mobilizācijas nodaļas
priešnieks Labans.

Valdības vietējo
iestāžu rīkojumi.

Ilūkstes apriņķa valde,

pamatojoties uz 3. g. «Valdības Vēstneša"
J* 16 iespiesto rīkojumu apriņķu kara
cietušo pensiju komisijām, paziņo, ka
Ilūkstes apriņķa komisijas sēdes notiks:
1) š. g. 11. februārī, pulksten 9 no rīta,
Grīvā, apriņķa valdes telpās un 2) š. g.
13. februāri, pulksten 9 no rīta Prodes

pagasta valdes telpās. Sēdē jāierodas
visiem kara invalidu un cietušo karavīru
ģimeņu locekļiem, 16—60 gadus veciem,
līdzņemot lūgumus pēc pensijas un visus
vajadzīgos dokumentus. — Grīvā jā-
ierodas : Grīvas un Ilūkstes pilsētu, Lašu,
Bornes, Borovkas, Skrudalinas, Salonajas,
Kalkūnes, Demenes, Kurcuma, Sventas
un Stelles pagastu robežās dzīvojošām
augšminētām personām. Prodē — Su-
bates pilsētas, Prodes, Gārsenes, Asares,
Susejas, Oknistes, Bebrenes, Dvietes,
Rubeņu un Pilskalnes pagastu robežās
dzīvojošās personas.

Priekšsēdētājs J. Dzenis.
Darbvedis (paraksts).

Pirmais de jure gads.
Vakar, 26. janvārī, palika gads, kamēr

jaunā Latvijas republika dabūja savu
tiesisko atzīšanu no galvenajām Eiropas
lielvalstīm — Francijas, Anglijas
un Itālijas, kā arīno mūsu jau at-
zītajām jaunajām patstāvīgajām kaimiņu
valstīm — Somijas un Polijas.
Šo prieka vēsti Latvijas tauta saņēma ar
lielu gandarījumu, un šī vēsts valsts galvas
pilsētā, kā arī citur, rādija īstu svētku sa-
jūsmu, jo ar šo atzinumu tas grūtais,
lielais darbs, tie smagie upuri, ko mūsu
tauta un sevišķi mūsu jaunā nacionālā
armija bija nesušas Latvijas patstāvības
cīņā, dabūja likumisko starptautisko ap-
stiprinājumu, nodrošinājumu.

No ta laika nu pagājis gads. Ša gada
laikā sekmigi turpinājusēs mūsu patstā-
vīgās, atzītās republikas iekšēja izveido-
šanās un saimnieciska attīstīšanās. Daudz
kas vēl trūkst mūsu iekšējās dzīves no-
stiprināšanai un tautas labklājības pacel-
šanai. Bet apstākļu labošanās valsts un
tautas dzīvē bez šaubām manāma uz
visas līnijas : mūsu valūta stabilizējas,
dzīves dārdzība sak krist, — ta ir zīme,
ka mēs arvien vairāk tuvojamies normā-
liem apstākļiem. Ka lietas neiet tik ātri
un viegli, kā dažs domā, tas pilnīgi
dabiski: kur karš un dažādas naidigās
varas sešu gadus strādājušas nežēlīgus
posta darbus, tur sagrautās un izpostitās
dzīves atjaunošana viena — otra gada
laikā nav iespējama. Bet visiem tikuši
un godigi strādājot, stādot vispārējo
valsts labumu allaž augstāk nekā savas
personīgās intereses, mēs bez šaubām
veiksim savu lielo nacionālo uzdevumu
— savas dzīves atjaunošanu. Droši va-
ram sacīt, ka vislielākajām grūtībām
esam jau pāri. Tā tad mums nav ne-
kāda iemesla raudzīties ar Šaubām savas
dzīves nākotnē, kā to daži mazticīgie
dara.

Vakar visā valstī ar sajūsmu nosvinētie
mūsu tiesiskās atzīšanas pirmie gada
svētki lai noder mums par jaunu pa-
skubinājumu cn iedvesmojamu jaunai
centībai.

Ja visi vienprātībā un izturībā pielik-
sim rokas pie darba, tad varēsim nā-
košā gada 26. janvārī, svinēdami savas
de jure atzīšanas otrus svētkus, atskatī-
ties uz j© redzamiem panākumiem.

#

Mūsu de jure atzīšanas gada dienas
gadījumā lai atceramies vēl savus draugus,
zinātņu vīrus Parizē, kā viņi pagājušu
gadu atsaucās par šo gadījumu, sa-
ņēmuši Parizes latviešu Pulciņa sveici-
nājumu šai gadījumā. Profesors Meijē
(Meillet) atbildēja: „Kad es runāju par
Jūsu zemi, tad tas notika aiz vien-
kāršas taisnības sajūtas. Ne-
pateicaties man. Es ceru, ka tagad viss
ies_ labi, par spīti aktuālā momenta
grūtībām ..."

Profesors M ij ē (Millet). , ... Atļaujat
man Jums piesūtīt manus ļoti sirsnīgus
un ļoti karstus laimes vēlējumus latviešu
tēvijas (patrie latvienne) de jure atzīšanas
gadījumā. Esmu laimīgs, ka lielvalstis
apliecinājušas svinīgi pelnīto cienību Jūsu
tautai, kas tik dūšīga, tik centīga. Ta ir
taisnīgā atlīdzība par Jūsu varo-
nīgiem darbiem un pūlēm. Visas manas
laimes vēlēšanas iet Jums līdzi . . ."

Profesors Seņjoboss (Seignobos)

,Esmu dziļi aizņemts no jutām, kuras
Jūs man izteicāt Jūsu līdzpilsoņu vārdā,
jo es zinu, ka tās ir sirsnīgas. Es Jums
pateicos par Jūsu simpātiju un esmu
lepns būt Jūsu tautas draugs. Es mīlu
latviešus (Ies Latviens) un zinu kamdēļ,
tas ir tamdēļ, ka viņi ir tanī paša reizē^
dūšīgs un bez uzpūtības,
godīgi un inteliģenti."

Latvija un citas valstis
Igaunijas sūtņa pieņemšana.

Igaunijas ārkārtējais sūtnis un piln-
varotais ministrs S e 1 j a m a a 1922. g.
25. janvāri pulksten 12 stādīdamies
priekšā Satversmes Sapulces prezidentam
J. Cakstem pēdējo šādi uzrunāja:

Monsieur le Prēsident,
J'ai l'honneur de remettre entre vos

mains Ies lettres par lesquelles Mon-
sieur le Chef de l'Etat Esthonien a
bien voulu m'accrēditer comme Envove
Extraordinaire et Ministre Plēnipoten-
tiaire auprēs de Votre Excelience. -

?> II vous est connu, Monsieur le Prēsi-
dent, quel soin et quelle energie mon
prēdēcesseur Monsieur le Ministre
Hellat a consacrē ā l'oeuvre du rap-
prochement de nos deux pays et
peuples et de mēme qu'il a rēussi,
appuvē par votre haute bienveillance
et le concours atnical du Gouvernement
de Lettonie, d'obtenir dans ce but de
grands rēsultats — de sorte qu' k prē-
sent Ies rapports entre nos deux
peuples sont consolides par toute une
suite de conventions importantes.

C'est sur ces bonnes et amicales
traditions dejā entamnēes que je compte
aussi rēgler mon activite, cette voie
nous ētant prescrite par la collabora-
tion constante de nos deux peuples.

Durant des siēcles la Lettonie et
l'Esthonie ont eu des destinēes sem-
blables: par la volontē du sort elles
eurent ā traverser Ies mēmes joies et
Ies memes souffrances: c'est aussi en
mēme temps que nos deux pays se
sont libērēs du joug ētianger pour
marcher vērs un avenir d'indēpendance
et de piospēritē.

Je suis heureux ā la pensee que le
peuple esthonien a pu prēter son ap-
pui fraternel au peuple voisin de Let-
tonie au moment oū l'ennemi dete-
nait eticore en sa maim le pouvoir en
Lettonie, tandis que FEsthonie avait
dejā rēussi ā libērer son pāvs.

A prēsent nos deux peuples sont
libērēs dēfinitivement, reconnus comme
souverains et font partie de la Ligue
des Nations. La tāche commune qui
s'impose maintenant ā nos deux pays,
consiste ā dēvelopper leur collabora-
tion en vue de la dēfense de leur
indēpendance et de leur dēveloppe-
ment interieur. G'est dans ce but que
nous aspirons ā realiser l'idēe de la
collaboration de tous Ies Etats Balti-
ques sous la formē de la Ligue
Baltique.

Marchant ainsi la main dans la
main et se soutenant mutueliement
nous devons ēloigner de nos relations
rēciproques tous Ies malentendus,
prenant pour base et but de notre
activite le principe de la justice et de
l'intērēt commun, en nous libērant
entiērement de toute impression du
moment prēsent ,

J'espere que toutes Ies questions qui
sont encore ā. rēgler entre nos deux
pays, comme la question de nos
frontiēres, la question du rēglement
des comptes rēciproques et celle de
la situation juridique de nos citoyens,
en particulier aux arrondissements
limitrophes, trouveront une solution
amicale et prompte.

Telles sont Ies grandes et hautes
tāches que mon Gouvernement a bien
voulu me confier et ā la realisation
desquelles je suis dēcidē ā employer
toutes mes forces, en espērant que
vous, Monsieur le Prēsident, ainsi que
le Gouvernement de Lettonie, ne me
refuseront point leur haute et bien-
veillante assistance.

(Tulkojums.)

«Prezidenta kungs! Man ir gods nodot
Jums rakstu, ar kuru Igaunijas valsts
galvai paticies mani akreditēt kā ārkārtīgu
sūtni un pilntiesīgu ministri pie Jūsu
ekselences.

Jums, prezidenta kungs, ir zināms, cik
daudz pūļu un enerģijas mans priekš-
gājējs, ministrs Helata kungs, ir ielicis
mūsu abu valstu un tautu tuvināšanas
darbā un . arī tas, ka viņam ir_ izdevies,
pateicoties Jūsu augstai labvēlībai ua
Latvijas valdības palīdzībai, sasniegt šai
ziņā lielus panakumuskādēļ tagad attiecī-
bas starp mūsu tautām ir nodrošinātas
ar svarīgām konvencijām.

Pateicoties šīm labām un draudzīgām
tradīcijām, es domāju virzīt tāpat ari
manu darbību mūsu abu tautu kopdar-
bības stiprināšanai.

Canri gadusimtiem Latvijai un Igaunijai
ir bījuši kopīgi likteņi, kuru deļ mums
ir arī kopīgas ciešanas unkopīgi prieki.
Arī vienā un taī pašā laikamusn tautas
ir atsvabinājušās no sveša jūga, laļdotos
uz neatkaiības un uzplaukšanas nākotni.

Esmu laimīgs apzinoties, ka igauņu
tauta varējuse sniegt brālīgu atbalstu
kaimiņu — Latvijas tautai taī brīdī, kad
ienaidnieks vēl turēja Latvijā varu savas
rokās, bet kad Igaunijai jau bija izdevies
atsvabināt savu zemi.

Tagad abas mūsu tautas ir galīgi
atsvabinājušas, atzītas kā suverenas un
ir tautu savienības locekles. Kopīgas
pūles mūsu abām zemēm nākotnē ir
mūsu kopdarbībā, lai aizsargātu savu
neatkarību un savu iešķīgo attīstību. Šo
mērķi mēs gribam sasniegt visu Baltijas
valstu kopdarbības idejā — Baltijas valstu
savienībā.

Ejot tā kopā roku rokā un atbalstoties
savstarpīgi, mums ir jāizmet, no mūsu
savstarpīgām attiecībām visas nesaskaņas,
ņemot par mūsu darbības mērķi un bāzi
taisnības un savstarpīgu interešu principus,
lai mēs atsvabinātos galīgi no visiem
acumirkļa nelabvēlīgiem iespaidiem. Es
ceru, ka visi jautājumi, kuri vēl būta
starp mūsu zemēm nokārtojami, kā:
robežjautājumi, norēķināšanās un mūs»
pilsoņu tiesiskais stāvoklis, tāpat ari
robežu noapajošana atradīs pilnīgu, ciešu
un draudzīgu saskaņu.

Tie ir tie lielie un augstie nodomi,
kurus mana valdība man uzticējuša, un
kuru realizēšanai esmu apņēmies ziedot
visus manus spēku», cerēdams, ka Jūs,
prezidenta kungs, tāpat ari Latvijas valdība,
man neliegs savu augsto un labvēlīgo
pabalstu."

Prezidents J. Čakstes kgs atbildēja
Igaunijas sūtnim šādi:

Monsieur le Ministre,
A l'occasion de la remise des lettres,

par lesquelles le Chef de l'Etat Estho-
nien ar bien voulu vous accrēditer
auprēs de moi en qualitē de soa
Envoyē Extraordinaire et Ministre
Plēnipotentiaire, j'ai l'honneur de vous
saluer et de vous souhaiter la biea-
venue.

Je suis particuliērement heureus
d'entendre que la ligne de conduite
que vous vous ētes proposē de suivre
en assumant le poste que votre prēdē-
cesseur, Monsier le Ministre Hellat,
a rempli avec autant d'habiletē et de
tact que de succēs, est celle qui est
la seule possible, etant donnē la situa-

. tion gēographique de nos deux pays
respectifs, le mēme sort que nos
peuples ont dū partager dans le passē,
de mēme que la communautē ēvidente
de leurs intērēts po!itiques. Or, cette
ligne de la politique esthonienne par
rapports ā la Lettonie a dejā ētē tracēe
par votre Gouvernement et suivie par
votre ēminent prēdēcesseur avee un
succēs tel que dans la plupart des
questions d'un intērēt commun, la plus
parfaite harmonie a pu ētre atteinte,
dont le meilleur tēmoignage est toute
une sērie de conventions d'une impor-
tance hors de ligne qui viennent d'ētre
conclues, et qui, dans un avenir rap-
prochē, doivent ētre suivies par d'autres
et de la mēme importance.

Ces succēs qui ont ētē ā signaler
en ētabiissant Ies relations d'amitiē et
de bon voisinage entre la Lettonie et
l'Esthonie, aussi bien qu'une base
solide pour leurs actions communes,
sont la meilleure garantie pour le
rapprochēment des Etats Baltiques en
gēnēral, de mēme que pour la coordi-
nation de leurs actes non seulement
dans leurs relations rēciproques, mais
aussi dans leurs rapports avec Ies
autres Puissances. Cette cordiale amitiē
entre la Lettonie et l'Esthonie dort
constituer le noyau, duquel peut se
dēvelopper l'amitiē cordiale de tous Ies
Etats Baltiques.



Confrontēes avec ces tSches d'une
irnportance capitale, Ies quelques
questions litigieuses pendant entre la
Lettonie et l'Esthonie, doivent pa
raītre bien raesquiaes ei, bien insigni-
fiantes; leur liquidation juste et im-
mēdiate serait un acte de sagesse
politiq«e, digne des autres dont je
vieus de parler, et qui constituent dejā
toute une chaine qui unie ia Lettonie
ā l'Esthonie. Tout nouveau lien qu'en
votre qualitē d'Envovē Extraordinaire et
Ministre Plēnipotentiare (l'Esthonie vous
vous efforceriez d'y ajouter, sera saluē
de ia maniere la plus cordiale par moi
aussi bien que par notre Gouvernement,
de mēme qu'en gēnēral, pour toute dē-
marche que vous eutreprendrez en vue
de consoiider Ies rapports de cordiale
amitiē entre nos deux pays, vous
pouvez toujours ētre sfir de trouver
notre concours et notre appui.

(Tulkojums.)

«Ministra kungs ! Izlietodams izdevību,
kad Jus nododat man rakstu, ar kuru
Igaunijas valsts galvai paticies Jūs akre-
ditēt pie manis kā viņa ārkārtigo sūtni
un pilntiesīgu ministri, pagodinos Jūs
apsveikt.

Esmu sevišķi laimīgs dzirdēt, ka Jūsu
darbības gaita, kurā sekosat Jūsu priekš-
gājējam ministrira Hellata kgm, un kura
darbība ir bijuse_ bagāta panākumiem, ir
vienīgi iespējama mušu ģeogra'iskā stā-
vokļa un abu tautu vēsturiskās pagātnes
dēļ; tāpat acīmredzama ir mūsu politisko
interešu kopība. Šī igauņa politiskā
linija attiecībā uz Latviju ir jau zīmēta
no Jūsu _ valdības un ieturēta no Jāšu
cienījamā priekšgājēja ar labām sekmēm,
ta ka vairumsjcopīgu jautājumu ir vis-
Jabakā saskaņa izšķirti, kas ir vislabākā
liecībapar tās līnijas svarīgumu, kurai
vajadzētu sekot arī uz priekšu.

Šīs sekmes, kuras liecina par draudzību
un labu kaimiņu satikmi starp Latviju un
ļgauniju, tāpat arī par viņu kopīgu dar
bību, ir labākā garantija Baltijas valstu
tuvināšanai un darbības saskaņošanai ari
attiecībās ar citām valstīm. Sirsnīgai
?draudzībai starp Latviju un Igauniju va
jadzētu nodibināt to centra, ap kuru va-
rētu attīstīties citu Baltijas valstu drau-
dzība.

Ar šo svarīgo cenšanos jāstājas ari
dažu vēl nenokārtotu jautājumu izšķir-
šanā Latvijai un Igaunijai; viņu taisnīga
un nekavējoša izšķiršana būs poli-
tiskas gudrības akts, kas cienīgs blakus
stāties agrākiem, kuri sastāda jau veselu
saiti un vieno Latviju ar Igauniju. Saite,
kuru Jūs kā Igaunijas ārkārtējais sūtnis
un pilntiesīgs ministrs centīsaties no jauna
dot, es un tāpat mūsu valdība apsveiks
vissirsnīgākā kārtā. Visos Jūsu pasāku-
mos nostiprināt mūsu abu valstu drau-
zību, varat būt droši, ka atradīsat mūsu
palīdzību un atbalstu."

Uzaicinājums Latvijas zinātniekiem uz
Itālijas universitātes svētkiem.

Rīgā, 25. janvārī. Itālijas legacija
ziņo: Šī gada maijā Paduas ķēniškā
universitāte, visvecākā no Eiropas augst-
skolām, atskaitot Bolonjas universitāti,
svinēs viņa majestātes ķēniņa klātbūtnē
700 gadu pastāvēšanas svētkus.

Latvijas zinātniekus, kuri vēlētos
svētkos piedalīties, saņems ar prieku,
Legacija ir gatava sniegt ieinteresētām
3>ersonām tuvākus paskaidrojumus.

LTA.

Tirdzniecība un
rūpniecība

Kursi

Val*t«
Ri g*

. | 27. janvāri

Angļu mārciņa 1000—1020
Amerika» dolāra . 235.50 -241/6
Francijas franka 59.25—19 75
Beļgijaa banka . , 18.25—18,75
Šveices iranka —
Itālijas lira .......... —
Zviedrijas krona .......59.50—6050
Dānijas krona . . , 47.50—48.50
Norvēģijas krcju» ..,.».. 37.00—3800
Austrijas krona —
Čechljas krona ...« .,.. —
Holandes guldenis ......86.75—88.25
Vācijas mmkm 1.15—1.21
Osimbiis —
Somijas marka ........4.54—i 64
fgaanfļas marka ........ 0.68—0.73
PolijRs marka 0.09—0.10
Padomes rbj. , —
Zeita iranka (lats) ....... 50.00
10 rbļ. zelta J 1125.00

Rīgā, 1922 g. 27. janvāri.

Valsta krāj- ars kredītbanka
J. Friedmanis, K. Bērziņš.

Teleoramas
(Latvijas telegrāfs aģentaraa āreemjn telegramae.)

Rīgā, 26. janvāri. Čechoslovaķijas
valdība atzinuse Lietavu de jure.

Rīgā, 25. janvāri. Ārlietu ministrijā
saņemts vācu sūtniecības paziņojums, ka
vieglajām kreiserim „Medusa" dota pa-
vēle izbraukt uz Rīgas jūras līci, lai pa-
līdzētu ledu iestingušiem vācu tvaiko-
ņiem. Kreisers ieradisies Rīgas jūras
līcī laikam šodien, 25. janvāri.

R e v e 1 ē, 26. janvārī. (ETA.) Revelē
uzieta slepena komunistu orga-
nizācija. Arestēti 2 galvenie vadoņi
un 20 aģenti. ,

Londonā, 25. janvārī. (Radio.)
Madndē miris kardināls Almarass-Santoss,
Toledas arķibīskaps, Spānijas baznīcas
galva.

Prāgā, 25. janvārī. (Č. P. B.)
Čechoslovaķijas katoļu bīskapija deleģē
uz pāvesta bērēm delegāciju kardināla
Skrbenska vadībā. Kardināls piedalīsies
ari pie jauna pāvesta vēlēšanām.

Pilsoņi, rūpējaties par savas
zemes aizsardzību!

Mūsu tauta — pēc ilgām grūtībām —
nobeiguse cīņas pret ārējiem ienaidnie-
kiem, iztriekuse tos no savas zemes un
nosieguse mieru. Atzīta par brīvu un
neatkarīgu no visas civilizētās pasaules
un arī no agrākajiem ienaidniekiem un
uzņemta tautu savienībā, — mūsu valsts
stājas pie savas turpmākās dzīves mierī-
gas iekārtošanas un radīšanas darba. Ik-
viens Latvijas pilsonis, drošs par savu
dzīvību, par savu dzimtu un par savu
taisnīgi un godīgi iegūto mantu, var ce-
rību un atjaunota spēka pilns ķerties pie
sava darba: notīrīt kara gruvešus no
dzimtās zemes laukiem, ciemiem un pil-
sētām un atvērt tos jaunai, daudz, daudz
gaišākai dzīvei, ka līdz šim.

Bet vai tiešām viss jau tik labi ? V a i
"aram būt pilnīgi mierīgiun
b ezbedīgi?

Latvija ir ka dārga pērle, pēc kuras
vel arvien nebeidz stiepties dažādas sve-
šas rokas. Mūsu jaunajai valstij daudz
naidnieku un nelabvēļu, — gan atklātu,
gan slepenu. Ja viņi vēl aktīvi neuz-
stājas, tad tikai tādēļ, ka mums ir ar-
mija, kas katrā vajadzības gadījumā pia-
tīs aizstāvēt savu zemi un tautu pret
jauniem uzbrukumiem.

Bet ar varonību, dzimtenes mīlestību
un labu gribu vien nepietiek. Mūsdienu
valsts aizsardzības jautājumos ar katru
dienu redzamāku lomu sāk ieņemt da-
žādi techniskie līdzekļi. Nepieciešami ir
kuģi, lidmašīnas, tanki, bruņoti vilcieni
un automobiļi, kas maksā milzu sumas.
Gan ari valsts pate rūpējas par vajadzīgo
apbruņojumu. Bet kara resoram atvēlē-
tais kredīts nav pietiekošs. Tā<M pa-
šiem pilsoņiem jānāk palīgā — ar" zie-
dojumiem, katram pēc savas rocības un
iespējas.

Latvijas ienaidnieki nesnauž. Ari mums
jābūt nomodā!

Latvietis nekad nav letcārojis citu tautu

zemes un pilsētas. Mums visa diezgan.
Mēs vienīgi vēiamies, lai mūs lsek miera,
lai ļauj mums strādāt un dzī-
vot brīviem un neatkarīgiem
— tā, kā mēs paši gribam.

Gar. pasaulē paceļas balsis par atbru-
ņošanos, par mūžīgu mieru un tautu
brālību. Bet viss tas vēl tikai ideāls,
īstenībā ikdienas vēl novērojam pretējo.
Tādēļ — ne mūsu griba bruņoties un
turēties kaujas gatavībā pret katru var-
būtēju ļaunu uzbrukumu. Mēs to darām,
lar ar Latvijas labāko dēlu «sinīm dārgi
izpirktā latvju tau'as brīvība neaizietu
bojā tāpat, kā tas notika pirms 700
gadiem.

Karavīri noliek uz dzimtenes labklājī-
bas altāra savas dzīvības. Pilsoņi, ari
Jūsu svēts pienākums pabalstīt Latvijas
aizsardzības lietu. Ziedojat Latvijas aiz-
sardzības biedrības mērķu izvešanai
dzīvē. Iestājaties par biedriem, resp.
par biedriem-veicinātājiera!

Latvijas aizsardzības biedrība jau no-
dibinājuse sekošus fondus:

1) Kara flotes fondu ;
2) kara lidmašīnu fondu, gaisa flotes

palielināšanai;
3) tanku un bruņoto mašīnu fondu;
4) uzvaras arkas un mūsu varoņu ko-

pīga pieminekļa celšanai (Rīgā, uz
Esplanādes laukuma);

5) dzejnieka-patriota Andreja Pumpura
pieminekļa fondu.

Ziedotāji var ierosināt jaunu fondu no-
dibināšanu.

Pilsoņi! Neaizmirstat, ka tikai tad būs
miers un drošība garantēti, ja mūs redzēs
vienprātīgus un stiprus. Atminaties
veco romiešu gudro sakāmo vārdu:
,Si vis pacem — pāra bellum" t. i.
„Ja gribi mieru — esi gatavs uz karu!"
Ne to, kas vājš un nevarīgs, bet gan to,
kas stiprs — bīstas un liek mierā.

Par aktīviem biedriem Latvijas aizsar-
dzības biedrībā var iestāties Latvijas pa-
valstnieki: a) Latvijas armijas karavīri,
kā aktivā dienestā, tā ari rezervē sastā-
vošie, b) visi citi Latvijas republikas pil-
soņi, kuri sasnieguši 25. dzīvības gadu,
piekrīt biedrības mērķiem un grib
sekmēt to izvešanu dzīvē.

Par biedri-veicinātāju var būt ikviens
Latvijas republikas pilsonis. Par goda
biedriem var tikt ievēlētas personas,
kurām sevišķi nopelni Latvijas neat-
karības izcīnīšanas un aizstāvēšanas
labā.

Aktivi biedri iemaksā 100 rbļ. iestā-
šanās naudas un 25 rbj. ikmēnešu
biedru naudas; biedri-veicinātāji iemaksā
50 rbļ. iestāšanās naudas un 10 rbļ.
ikmēnešu biedru naudas. Goda biedri
no visām obligatoriskām maksām at-
svabināti.

Pieteikšanos par biedriem Latvijas
aizsardzības biedrībā pieņem un izsniedz
tuvākus paskaidrojumus: Galvenā
staba administratīvā daļā
kara ierēdnis M i 1b e r_ g s un k a r a -
vīru kooperatīvā (Nikolaja iela
J* 10/12, Rīgā) kooperatīva kasieris
A. L a t s o n kgs.

Latvijas aizsardzības
biedrības valde.

Jaunās valstis

Lietava.

lietavu de Jure atzina Čechoslovaķija.
Atzīšanas aktu Lietavas ārlietu mi-

tīisirim 27 janvārī iesniedza Čechoslo-
vaķijas priekšstāvis Lietavā Holio kungs.

Kabineta krīzes turpināšanās.

Lietavas ministru kabiaeta krīze vēl
iarpinas, bet viņas izbeigšanās sagaidāma
visā drīzumā. Sarunas starp kristīgo
^demokrātu frakciju un tautas sodaiistu-
zemnieku savienības bloku atkal ievadī-
tas (pēc pēdējām ziņamtas pārtrauktas),
bet ja tām nebūtu panākumu un bloks
atteiktos uzturēt koalīciju, sagaidāma
ministru prezidenta portfeļa nodošana
ārpus partijām stāvošai personai un darba
kabineta sastādīšana.

Attiecības ar Poliju.
K a a n ā, 25. janvārī. (ELTA.) Tautu

savienības padome 13. decembri, ka
zināms, pieņēma rezolūciju pārtraukt
turpmāko starpniecību poļu leišu strīdus
jautājumā. Lietavas valdība, atbildot uz
minēto rezolūciju ^

nosūtijuse tautu sa-
vienībai notu, kurā paziņo, ka Lietava
būs ar mieru, nodibināt diplomātiskus
un konsulārus sakarus ar Poliju, tiklīdz
leišu-poļu attiecības būs pamatotas uz
abpusēju Lietavas un Polijas pilnīgas
suverenitātes un neatkarības atzīšanu.
Lietavas valdība nepiekrīt jaunas demar-
kācijas līnijas noteikšanai un lūdz iecelt
pēc kontroikomisijas aizsaukšanas tautu
savienības komisāru. Tautu savienības
lēmumus par mazākuma tautību iedzīvo-
tāju aizsardzību Viļņas apgabala Lie-
tavas valdība apņēmās ieverot. LTA.

Polija.

Viļņas vēlēšanas un antante.
Poļu politiskām aprindāmpar Anglijas

protestu pret Viļņas velēšanām, par ko
min Rīgas prese, vēl nekas nav zināms.
Turpretī preses priekšstavji poļu ār-
lietu ministrijas konference dabūja
iespaidu, ka Francija un Anglija bija
apmierināta ar iznākumiem, pec kupem
Viļņas apgabals dabūtu autonomiju Po-
lijas valsts robežās. Tautu ligas lēmums
nevar radīt nekādas šaubas par to, ka
starptautiskā ziņā poļu-leisu strīdu var
uzskatīt par likvidētu, tanī nozīme, ka
tika atteikta intervencija.

Viļņas seima sasaukšana galīgi no-
teikta uz 1. februāri.

(Polijas preses birojs.)

Polija un Francija.
Drīzumā tiek sagaidīta Polijas-Fran-

cijas tirdzniecības līguma parakstīšana.

Tirdzniecība ar Čecoslovaķlju.
Prāgā, 25. janvārī. (Č. P. B.) Dibi-

nās poļu čechoslovaku tirdzniecības sa-
biedrība ar 60 miljonu poļu marku un
20 miljonu kronu pamatkapitāla. Galve-
nais sēdeklis atradīsies Varšavā un no-
daja Prāgā. Sabiedrības nolūks — vei-
cināt preču apmaiņu starp Poliju un
Čechoslovaķiju un tirdzniecisku sakaru
uzturēšana ar padomju Krieviju.
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Poju-igaurtu attiecības.
Igauņu delegācija, kura brauc uz Var-

šavu, lai vestu komercsarunas, atstāja
Rēveli. (Polijas preses birojs.)

Čechoslovaķija.

Aizdevums Austrijai.
Prāgā, 25. janvāri. (ČPB.) Sarunas

par aizdevumu Austrijai, kuras patlaban
notiek Prāgā, norisinās sekmīgi. Lieta
grozās ap garāka termiņa finansielu aiz-
devumu un ap kreditu natūrā. LTA

Māksla,
Nacionālais teatrs. Piektdien, 27.

janvārī, J. Raiņa traģēdija .Jāzeps nn
viņa brāļi". Sestdien, 28. janvāri,
Moljēra komēdijas „T a r t i f s* un

.Skapena nedarbi*. Svētdien, 29.

janvāri pulksten 2 dienā, Kārļa Frein-
berga drāma Jcmsi un salā". Pulk-
sten 7 vakarā Ibsena «Troņa tīko-
tāji" . Teātra birojs.

Redaktora: M. Arone.

Oknistes pagasta valde, Ilūkstes apr.,
izsludina par nederīgu pazaudētu Latvi-
jas iekšzemes pasi, izdotu no šīs valdes
1920. g. 7. jūlijā zem N» 619 uz Ottilijas
Jura m. Bruž vārda.

Pilskalnes pagasta valde, Ilūkstes apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus: 1) iekšzemes pasi uz Staņislava
Jāņa d. L i e 1 a tt s a vārda, izdotu no
šās pag. valdes 1921. g. 23. aprilī zem
J>& 239; zirga pasi no tās pašas pagasta
valdes 1921. g. 23. apr. zem M» 232
un kara klausības apliecību, izdotu no
Jaunjelgavas-llukstes kara apriņķa pi-ka
1921. gada 6. oktobrī zem M 137/L uz
ta paša Lielausa vārda.

1922. g. 9. janvārī nozaudēta Latvijas
iekšzemes pase nz Augusta Ādama d.
V i 1s on a vārda, izdota no Nigrades
pagasta izpildu komitejas 1920. gada
14. jūlijā Nš 688; skaitīt par nederīgu.

Sunākstes pas. valde, Jaunjelgavas
apriņķī izsludina par nederīgu, ka pa-
zaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no šīs pagasta valdes 28. aug. 1921. g.
zem 3* 513 uz Pētera Mārtiņa dēla
Kļaviņa vārda.

Vligorodas pag, vaids izsludina par
nederīgām produktu kartiņas zem
J* 18315 — 1921/22 gada uz skolotajā
Feodorova Aleksandra vārda, izdotas no
Ludzas apriņķa valdes priekš produktu
saņemšanas no ierēdņu kooperatīva
Kārsavas nod. 7245

Mēra pas. valde, Valkas apr. ar šo
izsludina par nederīgu pazaudēta kāja
klausības apliecību, izd. no tanku divi-
zionu komandiera 24. martā 1920. g.,
zem J* 2529 uz Pētera Pētefa d. Pū-
riņa vārda. ' 24

Saukas pag. valde izsludina pār
nederīgu, ka nozaudētu, ārzemnieku uz-
turēšanā Izdotu no Jaunjelgavas
apriņķa :ka 30. augustā 1921. g.
zem J* Baiakleitis Karpa Dāvida
<L vārda. 67 -



Tiesu sludinājumi
Latvijas karaiiesa,

pamatojoties uz savu rīcības sēdes lē-
mumu an kara tiesu lik, 951. un 953. p.
meklē: Daugavpils pils. Nikitu Olimpija
d. Kozlovu, kujš apvain. par nozlegum.,
kas ??>redzēti soda Hk. 616. pantā
fl. daļā.

Minētais Kozlovs pareizticīgs, krievs,
dzim. 13. septsmbri 1888. g., Mogiļevas
gub., Mogiļevas apr. piederīgs, viņa
Edzšinejā dzīves vieta Daugavpili, Ples-
kavas ielā N° 43.

Personām, kurām būtu zināma viņa
stzturēšanās vieta, nekavējoties z'ņol
kara tiesai, vai tuvākai policijai, kurai
to arestēt un nogādāt pēc piederības.

Latvijas kara tiesas priefti.
pulkv.-leitn. J.Birkenlteina.
Sekretārs, k. 1. iet. A. Rurape,

. Risas apgabaltiesa. Ui?iMļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 19. dec. 1921. g.
Arvīda 3urke prasības lietā pret Annu

, Durke. dzim. Prokopijeva, par laulības
šķiršanu aizmug. nosprieda: slēgtu
Rīgā, 9. jūlija 1910. g. starp Arvīdu
Ādama d. 3urke un Annu Troiima m.
Jurke, dzim. Prokopijev, laulību šķirt.

,Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā. 21. janvārī 1922. g. 43405
Priekšsēd. b. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
uz civ. proc. tik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Benedikta
Antona d. Jukše lūgumu viņa prasības
lietā pret Mariju Jāņa m. 3ukSe, dzim.
Springe, par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kuras dzīves vieta prasītājam nav
zināma ierasties tiesā četru mēnešu
laikā no šī sludin. iespieš. dienas .Vaid.
Vēstnesī*.

Pie lūguma pielikti: laulības zīme,
vecuma ?.īm:, apliecība par prombūtni
un apliecība par laulības šķiršanu Uk-
raines pad. republikā — ar norakstiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks

1 nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 21. janvārī 1922. g. 43410
Priekšsēdei, b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. S t u r e.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. tebruara lik. par laulība
50., 61., 77., 89., un civ. ties. lik. 339.,
693.-698. un 718. p. pamata, ar šo,
dara zināmu Ernstam Kadiķlm, ka tiesa
10. decembrī 1921. g., aizmuguras no-
sprieda viņa laulību ar Annu Kadiķ,.
dzim. Ganiņ, šķirt

Jelgavā, 5. janvāri 1922. g.'
Priekšsēdētāja b. v. R. M i 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabali reģ. nodaļa
pamatodamās uz civ. t.Hk. 1460'. p. pa-
ziņo, ka minētā tiesa, civiinodaļas 19. janv..
1922. g. atklātā sēde nolēma reģistrēt

Vilces patērētāju biedrības pārgrozīt»
statūtu paragrāfus 12. un 13.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Vilces pagastā.

Jelgavā, 21. janvāri 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. MUllers.
Sekretāra pal. v. i. D. Lešinskis.

TalsH apr. priekšnieka palīgs li. iet.
ar šo dara vispārībai zināmu, ka 9. febr,
š. S-. pulkst. 10 no rīta, Sabilē, uz tirgus
laukuma

ii mīli iw.
kura tiks pārdotas vairāksolīšanā Kārlim
M a 1 a d a m, dzīv. Sabile, Kuldīgas ielā
N° 2, piederošais zirgs, bēras spalvas,
25 g.v. un 1lietotas bruņas kamanas, deļ
6,000 rbļ. zīmogsoda piedzīšanas no
viņa, pēc tiešo nodokļu departamenta
raksta 25. novembri 1921. g., zem
N° 5052.

Kandavā, 22. janvāri 1922.g.5964Talsu apr. pr. pal. II. iec. (paraksts).

Liepājas apgsfesStlasa
uz 1921. g. 1. februāra likumu par lau-
lību 50. un 77. p. p. 28. nov. 1921. g.
aizmuguriski nosprieda: _2./15. no-
vembrī 1914. g. caur Liepājas vāca
draudzes mācītāju starp Aleksandra
H&inrichu IFreibergu un Henriettu
Frelberg, dzim. Pirak, slēgto laulību
atzīt par šķirtu.

Liepājā, 18. janvārī 1922.g. N» 143/21
Priekšsēdei, b. V. B i e n e n št a m s.

Par sekretāru B. Z u m b e r g.

Liepājas apgabaltiesa,
16. janvārī uz Roberta Fridricha dēla
Blrkhana lūgumu, uz 18. marta 1920. g.
likumu un civ. proc. lik. 2081—2086. p.
nolēma: 1) parādu 9000 rbļ. pec ob-
ligācijas izdotas uz Sāja, Leiba d.
Živcuna vārda un 1912. g. 3*. oktobrī,
nostiprinātas uz Robertam Fridricha d.
Birkhanam piederošas nekustamas mantas
Liepājas pilsētā zem hip. M» 1051, atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām pro-
centēm; 2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minēta parada
izdzēšanu iz zemes grāmatām; 3) iemak-
sāto naudu glabāt tiesas depozitā lidz
kreditora ierašanai, kujam tad naudu;
izmfiksdt

Liepājā, 17. janv. 1922. g. N° 479/21
Priekšsēd. b. V. Bienenšjams.

Sekretāra pal. v. i. E. Huns.

Dažādi_siudinaj.
Lāčplēša Kara oriep dome

izsludina par nederīgu nozaudēto L. K. O.
apliecību, izdotu leitn. Gustavam Cel-
miņam zem Ns 1759. Nozaudētās vietā
izsniegs dublikātu. Ns787.

Pazaudēto mācības grāmatiņu, izd.
uz Latvijas augstsk. filol. un filosof. fakult.
stud. Borisa ; Merkulova vārda, skaitīt:
par nederīgu.

Talsu apriņķa pr-ka pal. II. iec.
izsludina par nederīgu iekšz. pasi, iz-
dotu no viņa 25. martā 1920. g. zem
J*& 1019, Kandavas _ pag., Talsu apr.
piederīg. Kārlim Jāņa d. Krizberģim,.
pase no viņas īpašnieka pieteikta par
nozaudētu. 91

Latvijas pase. izd. no Budbergas
pag. 30. nov. 1921. g. zem J* 1024,
uz Kārļa Jāņa d. Žurkeviča vārda no-
zaudēta un tamdēļ skaitāma par ne-
derīgu. 3T

Lenču pag. valde, Cēsu apr. izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas
pasi, izdotu Kārlim Mārča d. Gravilsinam
no šis valdes 23. marta 1920. g. zem
»fe 375. 30
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Citu iestāžu slud.
Artavas pagasta valde

ar šo dara zināmu, kā sākot ar 1. fe-
bruāri 1922. S-. A r 1 a v a s pagasta
namā atvērta un uzsāk savu darbību

Ārlavas pagasta

Jitaisiii iii",
ar darbības rajonu: Artavas un Lub-
ezeres pagasti un Sasmakas pilsēta.

Valdes priekšsēdētājs G r a s m a n §.,
Darbvedis R. Laksis.
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Rīgas apg. tiesa, 1. civiinod.,
uz civ. proc. Hk. 293, 295,298301,309.,
311. p. p. pam., uz Ebas Kārļa meitas
Černovas lūgumu viņas prasības lietā
pret Michallu Nikifora d. Cernovu par
laulības šķiršanu, uzaicina pedejo, kūja
dzīves vieta prasītajai nav zināma,
ierasties Mesa četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas djenas
.Vaid. Vēsta.'.

Pie lūguma pielikti apliecība par lau-
lību, apliecība par atbildētāja prombūtni
an bērna dzimšanas apliecība — ar
norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neiera-
fcies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tta nolikta tiesas sēde lietas klausī-
ianai aizmuguriski. N° 43404

Rīgā, 21. janvārī 1922. g.
Priekšsēdei, b. i. JakstiņS.

Sekretāra v. Stūre.

Rips apgaMtiesa, 1. lifilnoiala,
nz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 12. dec. 1921. g.
EmUiļas Ludmilas Gurovskl, dzimuse
Punks, prasības lieta pret Zenonu Gu-
rovskl, par laulības šķiršanu aizmug.
nosprieda: laulību, slēgtu no Džūk-
stes baznīcas mācītāja 2. oktobri 1905.g.
starp Zenonu Blazeja d. Gurovskl un
Emīliju Ludmilu Gurovskl, dzim. Punks,
šķirt atbildētāja Zenona Gurovskij vai-
nas deļ; piedzīt no prasītājas Emilijas
Gurovkskij valstij par labu četri simti
(400) r. tiesas nodokļa, un bez tam no
atbildētajā prasītajai par labu astoņi
simti deviņdesmit astoņi (898) rbļ. tiesas
un lietas vešanas izdevumus.

Ja atbildētājs, civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 21. janvāri 1922. g. 43407.
Priekšsēd. b. Jakstiņš.

Sekretāra v. St u r e.

Rig&s apg. tiesa, 1. civiinod.
ixi ttk, par laul. 77. p. pamata, ai šo
dara zināmu, ka tiesa 19. dec. 1921. g.
3āņa 3akobsona prasības lietā pret
linu Dakobson, dzim. Barcevič, pai
laulības šķiršanu aizmuguriski n o -
sprieda: slēgtu Rīgā, 28 sept. 1908.g.
starp Sfinl Ādama d. Jakobsonu un
Līnu Tadeja m. 3akobsoit, dzim. Barce-
vič, laulību šķirt.

Ja atbildētāja civ. prec lik. 728.,
731. un 748. p. p. paredzēta laikā ne-
iesniegs tiesai atsauksmi vai pārsūd-
zību, tad .spriedums stāsies likumīgā
spēkā.

Rigā, 21. janvāri 1922. g. 43406
Priekšsēd. b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Store.

Latvijas augstskolas medicīnas fa-
kultātes studentam Mironam Volpertsam

9. novembri 1920. g. zem Mš 2253 izdota

šekc. grām. nozaud. un skait. par neder.

Rīgas apg. tiesa, 1. civiinod.,
m civ. proc. lik. 293, 295, 298, 301,
209, 311. p. p. pamata, uz Teodora
Juliusa Kvnhoia lūgumu viņa tirasības
lieta pret Olgu Doroteju Kvnhof, dzim.
Peenkau, uzaicina pēdējo, kuras dzīves
vieta prasītajam nav zināma, Ierasties
tiesā četru mēnešu laikā no šī
sludinājiespiešanas dienas „Vald.Vestn\

Pie Juguma pielikti: apliecība par sa-
mierināšanas mēģinājumu un par at-
bildētajās prombūtni —_ ar norakstiem,

Ja atbildētāja nolikta laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
liks nolikta tiesas sēde lietas klausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 21. janvāri 1922. g. 43403
Priekšsēdei, b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apg. tiesa, I. civilnod
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata uz Andreja Vasilija
d. Fandejeva lūgumu viņa prasības lietā
pret Adeli Irmu Fandeievu, dzim.
Berman, par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kūjas dzīves vieta prasītājam
nav zināma, ierasties tiesā četru mē-
nešu laikā no šī sludināj. iespieš
dienas „_Vald. Vēstnesī'.

Pie lūguma pielikti: izraksts iz baz-
nīcas grāmatas, kā ari izraksts iz pases
grāmatiņas — ar norakstiem.

Ja atbildētajā noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 21. janvāri 1922. g. 43409
Priekšsēd. b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali. 3. civilnodaļa,
u civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014, un
B79. p.p. unBalt privatties.kop.2451. p.
pamata, uz'Helenes Zirnis lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām būtu kaut
kādas otetenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesa 10. janvārī 1922. gadā
publicēto 4. janvārī 1921. g. Rīgā mir.
Roberta Jēkaba d. Strazda mājas
testamentu, kā ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mir. Roberta
Strazda mantoj. vai sakarā ar šo mantoj.,
kā man tin., legatarij., fideikomr, patād-
devēj. un t. i., pieteikt savas tiesības,
pretenz. an ierunas min. tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no fl slndināj.
iespiešanas dienas „Valdības _ Vēstnesī*.

la tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 16. janvāri 1922. g. 1032
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali, reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 18. janv.
1922: g. pārreģistrēta kooperat. sabiedr.

Rīgas galdnieku un mēbeļu meistaru
biedrība zem nosaukuma: Rīgas gald-
nieku un krēslinleku biedrība „As-
sociacHas mēbeļu magazīna".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretārs (paraksts).

Rigas apgabali, reģistr. nedala
ta civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
siņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 13. janvārī
1922. g., reģistrēta bezpeļņas sa-

biedrība zem nosaukuma: Nacionālā
darba savienība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēd. v. E. Bitte.
Sekretārs: (paraksts).

Rīgas apgalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. pr. tik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 18. jan-
vārī 1922. g. reģistrēta bezpeļņas sa-
biedrība zem nosaukuma: Seru (pag.)
Izglītības biedrība ,.Stars".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Jēru pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11c.
Sekretārs (paraksts).

Jelgavas apgabali, reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 14607i. p.
paziņo, ka minēta tiesa, civilnodaļas
19. janv. 1922. g. atklāta sēdē nolēma

reģistrēt Garozas patērētSju biedrības
„Pamats* pārgrozīto statūtu paragrāfus
12, 13, 41, 53 un 67 un izdarīt attiecīgu
atzīmi par biedrības valdes sēdekļa gro-
zīšanu, kufš atrodas Garozas pagasta.

Jelgavā, 21. janvārī 1922. g.
Re ģistr.nod. pārz. tiesn. R. Mūllers.
Sekretāra pal. v. i. D. L ešinskis.

.
Rīgas apgabaltiesas 3. civiln.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1921._g. 3. aprīlī
Rīga mirušā Jēkaba Peteja dēla
P a e g 1 e ir atklāts mantojums, un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības ka mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās _ personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 18. janvārī 1922. g. N° 1024.
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Konkurence.
Kara sašmniecīb. pārvaldei

vajadzīgs sekoiie materiāli:
1) Kalēju ogles 6,000 pudi.
2) Riteņu loki, oša vai ozola koka, 0 48" caurmērā 1,600 gab.
3) , spieķi, oša vai ozola koka 1/'2'X2/** 22,400 ,
4) , rumbas, gobas, oša vai ozola koka, 9* 0,10—12'garas 1,600 ,
5) Bērza dēļi dažādi 17 standarti.
6) Egļu dēļi 11
7) Priežu dēļi 12

Minēto materiālu iegādāšana tiks izdarīta slēgtos torgos 6. februāri 5. g„
pulksten 10 rīta, kāja saimniecības pārvaldes mantu daļā, Rīgā, Nikolaja ielā
Nr. 23, dz. 6. Piegādāšanas laiks — pēc vienošanās, bet ne vēlāk, kā līdz
1. martam 1922. g.

Piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli un līdz ar tiem pa-
raugiem, kuru iesniegšana iespējama, iesniedzami kāja saimniecības pārvaldei
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: „Uz transporta materiālu konkursu 6. februāri
1922. g." un nododami ^S.

P. manlu daļa, Rīgā, Nikolaja ielā Ni 23. dzīv. 6,
istaba 5, iegādāšanas nodaļa pret_ kvīti līdz pīkst. 15 — 4. februāri 1922. g.

Turpat tiek paziņoti tuvāki konkurences noteikumi. Cenas uzrādāmas
Latvijas rubļos vai zelta frankos, franko kāja saimniecības pārvaldes noliktavā,
Rīgā. Paraugi apskatāmi kara transporta darbnīcas noliktavā, Rīgā, Marijas ielā
Nr. 100, kairu dienu, izņemot svētdienas, no pulksten 9 līdz 15.-

Mežu departaments ^u»^TS5
meža ņmdf&šmm torgos,

p 7. februāri 1922.g., RIgfi, Todlebena bulvāra Nr fi

M UbVt VīnOlDV virsmežniecības, Pienavas mežniecības Grauzdēs mežiem
D£ly*i)IUUG4 352 numurētus ozola un oša kokus, iedalīti 3 vienībās

kopvērtība — 448,000 rbļ.
«fl flttinbllloe virsmežniecības, Embates novada 5 ha, vienā vienībā,
DU rlicKUllSS vērtībā — 383,250 rbļ.

M
filJnffffAnf virsmežniecības, Šlīteres mežniecības, Dundagas novada,
UUIIUU31O 1980 numurēti priedes un egles koki, iedalīti 3 vienībās

kopvērtībā — 234,500 rbļ.

M
tbllIhOrail virsmežniecības, Skulberģu, Rūjien. I. un III. Valtenberģu,
vllVUUJClgU Rozēnu un Ungurpils novadiem 23,94 ha un 309 numurētus

priedds un egles kokus, iedalīts 14 vienības, kopvērtībā — 1,053,900 rbļ.

M
PndUflOf virsmežniecības, kubezeres un Nogales novadiem 48,24 ha, ie-
LllSUiU dalīts 2 vienībās, kopvērtībā — 966,850 rbļ.

ma Dfllllll virsmežniecības, Boivu novada 42,97 ha, iedalīts 5 vienībās, koo-
IIU DUlVU vērtībā - 217,280 rbļ. v

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs.
Tuvākus _ noteikumus var uzzināt virsmežziņu kanclejās un mežu departa-

menta 2. nodala. i

Dzelzsceļu virsvalde&* Ldī 1111
KONKURSU ux20 tonnām naftas piegādāšanu.

Tuvākus paskaidrojumus dod Dzelzsceļu virsvaldes materiālu apgādība
istabā Jfe 136, no pulksten 12 līdz 2 dienā. j '

Veslspils apriņķa priekšnieka palhs I. iec "pesmuraas pag. valdei
ar šo izsludina par nederīgu, ka pa- '""'*J*d*!gs
zaudētu, Latv. pasi uz Olgas Jāņa m. fdavB^MAJEa — —*g
Mežniek vārda, izdotu 6. maijā 1920. g. **«?? DVCAd 8*31195
zem Ns 718. 2158 Aizputes apr. (caur Saku). 1

iespiests valsta tipogrāfijā.

KONKURENCE
Kara saimniecības pārvaldei

vajadzīgi sekoiie materiāli:
1) Riepu dzelzs 50X13 mm 2400 pudi
2) Plakana dzelzs, dažāda Mlb ,
3) Kvadrat dzelzs . _. £

»
4) Apaļa . dažāda 35 ,
5) Muturu skrūves, dažādas 45100 Sab-
6) Riteņa kniedes 6X63 mm 53000 ,
7) , skrūves 10X75 mm 13400 ,
8) Muturi, 8 mm kvadr 8000 .
9) Koka skrūves, dažādas 96 grossi

10) Galdnieku naglas, dažādas 160 pudi
11) Dažāds tērauds 34 ,
12) Dzelzsstiepules, dažādas 155 .
13) Kapara stiepules 3 mm 1 Puds
14) Misiņa , 5 mm 1 >
15) Dzelzs ķēde 2/a mm—3 mm 0 350 metri
16) Kniedes, dažādas 4500 gab.
17) , 10 mārc.
18) Metalskrūves 2000 gab.
19) Stīpu dzelzs, dažāda 115 pudi
20) Misiņa skārds, 0,5 mm 20 marc.
21) Alva 15 pudi
22) Dzelzs skārds, 0,7 mm 50 ,
23) Svins 25 .
24) Sālsskābe 50 ,
25) Zalmīaks 3 ,
26) Sikativs : 3 ,
27) Mašinu eļļa 30 ,
28) Pernica 110 ,
29) Cinks 1 puds
30) Boraks 1 ,_
31) Kālija sāls priekš dzelzs rūdīšanas 20 mārc.
32) Svina balts 2 pudi
33) Terpentīns, netīrītais , 10 ,
34) Kučen laka, III. labuma 1 »
35) Babits 10 ,
36) Gumijas plāksnes (šeibes) 3',/a* 0 X l'M* biezas ar 1 0 caurumu 500 gab.
37) Smilšu papīrs, dažāds ĪSOloksnes
38) Smirģeļa papifs, dažāds 350 ,

Minēto materiālu iegādāšana tiks izdarīta slēgtos torgos 8. februāri
1922. g„ pulksten 10, karasaimniecības pārvaldes mantu daļā, Rīga, Nikolaja
iela N° 23, dz. 6. Piegādāšanas laiks — pec vienošanas, bet ne vēlāk, kā līdz
10. martam 1922. g.

Piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli un līdz _ar tiem paraugiem,
kūju iesniegšana iespējama, iesniedzami kara saimniecības pārvaldei slēgtas ap-
loksnēs ar uzrakstu:

„Uz transporta materiālu konkursu 8. februārī 1922.g.",
un nododami kara saimniecības pārvaldes mantu daļā, Rīgā, Nikolaja ielā N2 23,
dz. 6, ist. 5. — Iegādāšanas nodaļā, pret kvīti, līdz 7. februārim 1922. g.,
pulksten 14. Turpat tiek paziņoti tuvāki konkurences noteikumi un iegadavajamo
materiālu specifikācija katru dienu, izņemot svētdienas, no pulksten 9—15. Cenas
uzrādāmas Latvijas rubļos vai zelta frankos, Iranko kāja saimniecības pārvaldes
noliktavā, Rīgā, paraugi apskatāmi kāja transporta darbnicas noliktavā, Rīgā,
Marijas ielā N? 100, katru dienu, izņemot svētdienas, no pulksten 9—15. 2

Nacionālais teatrs.
Piektdien, 27. Janvāri, pulkst. 7 rakām
,J āzeps un riņa £»rĀ|i"
Sestdien, 28. janvāri, pulkst. 7 vakarē

Moljēra komēdijas
1. ..Jorti/i".

2. ..^tiopeifMB neefeonrfri".
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